
1  

   
 
FORRETNINGSORDEN FOR HOLBÆK KOMMUNES INTEGRATIONSRÅD 
 
 

 
Kapitel 1 

Integrationsrådets formål og opgaver 
 
§ 1. Integrationsrådet har til formål at: 
1) Medvirke til at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende. 

2) Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 

3) Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse. 

4) Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv. 
Stk. 2. Opgaverne løses med udgangspunkt i den seneste udgave af Kommissorium for 
integrationsrådet i Holbæk Kommune,      godkendt af kommunalbestyrelsen på et møde den 22. juni 
2022.  
Stk. 3. Integrationsrådet rådgiver og informerer kommunalbestyrelsen om forhold af betydning for 
den lokale integrationsindsats, jf. integrationslovens § 42, stk. 2. 
Stk. 4. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag 
for rådets behandling af principielle spørgsmål. 

 
Kapitel 2 

Integrationsrådets sammensætning 
 
§ 2. Ifølge integrationslovens § 42, stk. 3, udpeges medlemmerne af kommunalbestyrelsen. 
Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for 
kommunen. Integrationsrådet i Holbæk Kommune består af op til 15 medlemmer med bopæl i 
kommunen. 
Stk. 2. Op til 13 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling, og 2 
medlemmer       udpeges direkte af kommunalbestyrelsen. Fordelingen ser ud som følger: 

 

• Op til 2 borgere eller fagprofessionelle indstillet ud fra deres kendskab til 

integrationsspørgsmål - indstilles af Holbæk Kommune 

 

• 3 repræsentanter for etniske minoritetsgrupper - indstilles af Holbæk Kommune 

 

• 1 repræsentant for de 2 folkeskoler i Holbæk Kommune, som har flest flerkulturelle elever - 

indstilles af de relevante skolebestyrelser 

 

• 1 repræsentant for FH Vestsjælland - indstilles af FH Vestsjælland 

 

• 1 repræsentant for arbejdsgiversiden - indstilles af Holbæk Erhvervsforum 

 

• 1 uddannelsessøgende på en ungdomsuddannelse i Holbæk Kommune - 
indstilles af ungdomsuddannelsernes ledelsesnetværk 

 

• 1 fagprofessionel, der har kendskab til integrationsarbejdet med børn og unge – indstilles 
af UngHolbæk, Holbæk Kommune 

 

• 1 repræsentant for foreningslivet i Holbæk Kommune – indstilles af Folkeoplysningsudvalget 

 

• 1 repræsentant for Ældrerådet i Holbæk Kommune - indstilles af Ældrerådet 
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• 1 repræsentant for de frivillige integrationsgrupper i kommunen – indstilles af Frivillig 
Integrations Netværk Holbæk. I det tilfælde, at Frivillig Integrations Netværk Holbæk 
ophører med at eksistere, indstilles repræsentanten af Holbæk Kommune 

 

• 2 repræsentanter udpeget direkte af kommunalbestyrelsen – disse kan både være 
kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre borgere. 

 
§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har 
udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. Sekretariatet indkalder på vegne af 
kommunalbestyrelsen til det konstituerende møde.  
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en 
forperson og en næstforperson efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. 
Næstforpersonen fungerer i    forpersonens sted ved dennes fravær. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet der skal 
lede   valget. 
Stk. 4. Der foretages fornyet forpersons- og næstforpersons valg, jf. § 3, stk. 2, 1. punktum, hvis 
forpersonen    eller næstforpersonen udtræder af rådet, eller hvis 2/3, af rådets medlemmer beslutter 
dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget 
skal afholdes. 

 
Kapitel 3 

Integrationsrådets virksomhed 
 
§ 5. Integrationsrådet afholder møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække 
fastlægges ved   rådets første møde i et kalenderår. 
Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når forpersonen finder det fornødent, eller når 
mindst     1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til forpersonen 
eller sekretariatet. 

 
§ 6. Forpersonen indkalder til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden til 
integrationsrådets medlemmer senest 1 uge før mødets afholdelse. 
Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere 
varsel end 1  uge. 
Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende 
forslaget til forpersonen eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse. 
Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets 
begyndelse  optages på dagsordenen, hvis forpersonen finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og 
hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på 
dagsordenen, hvis der er enighed herom. 

 
§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige. 
Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i 
et møde   i rådet i det omfang, der er behov herfor. 

 
§ 8. Integrationsrådets møder ledes af forpersonen og i dennes fravær af næstforpersonen. Er 
forpersonen  og næstforpersonen fraværende ved et møde, ledes dette af et medlem, der 
vælges ved stemmeflertal.  
Stk. 2. Mødelederen formulerer de spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om. 

 
§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til 
stede.  
Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede 
under  disse. 
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§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er 
bestemt. Ved stemmelighed er forpersonens eller mødelederens stemme afgørende. Et 
mindretal kan kræve sin    opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser. 
Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres på kommunens hjemmeside. 

 
§ 11. Medlemmerne af integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet. 
Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger 
forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, 
medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1. 

 
§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder, jf. § 7, stk. 2, har 
tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom. 

 
§ 13. Der udarbejdes referat af integrationsrådets drøftelser og beslutninger. Et mindretal kan 
kræve sin  opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets 
afholdelse til rådets medlemmer og stedfortræderne for disse. 
Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet 
inden for en uge efter, at de har modtaget referatet, protesterer herimod. 
Stk. 3. Med mindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod, vil 
godkendte  referater blive offentliggjort på holbaek.dk. 

 
Kapitel 4 

Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet 
 
§ 14. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet, i 
overensstemmelse med kommissoriet for integrationsrådet, herunder for offentliggørelse af 
rådets udtalelser og godkendte referater. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent 
omfang omsorg  for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets 
formål, herunder om den   almindelige integrationsindsats i kommunen.  

 
Kapitel 5 

Integrationsrådets beretning 
 
§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. 
Beretningen    offentliggøres på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

 
Kapitel 6 
Økonomi 

§ 17. Holbæk Kommune tildeler integrationsrådet en økonomisk ramme til aktiviteter på 35.000 
kr.  årligt. Alle midler, der bruges af integrationsrådet, skal benyttes inden for rammerne af de 
opgaver, rådet skal/kan løse, jf. rådets kommissorium. 
Stk. 2. Forpersonen for integrationsrådet er bemyndiget til selv at tildele beløb til aktiviteter inden 
for en  ramme på 5.000 kr. Beløb, der ligger over 5.000 kr., skal godkendes af integrationsrådet 
med stemmeflertal, jf. § 9. stk. 1. 
Stk. 3. Sekretariatet aflægger regnskab ved udgangen af hvert kalenderår. 

 

Kapitel 7 
Ikrafttrædelsesbestemmelser mv. 

§ 18. Denne forretningsorden er vedtaget af kommunalbestyrelsen på et møde den 22. juni 
2022 og træder i kraft samme dato.  
Stk. 2. Tidligere udgaver af forretningsordener for integrationsrådet ophæves. 
Stk. 3. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen. 


